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RESUMO
O sistema visual é predominante sobre os outros sistemas, pois os seres humanos tendem a limitar a visão para muitas
de suas funções, uma vez que a mesma fornece as mais pertinentes informações sobre o ambiente (Santos 2016). O
equilíbrio é um processo muito complexo e que depende da integração da visão, do sistema vestibular e sistema nervoso
periférico, dos comandos centrais e das respostas da força muscular, neuromusculares e particularmente do tempo de
reação. Essa pesquisa tem como esclarecer que a psicomotricidade tem uma grande importância no tratamento do
equilíbrio em portadores de deficiência visual completa e avaliar as principais disfunções do equilíbrio presentes nas
pessoas com deficiência  visual,  propondo uma abordagem fisioterapêutica adequada. É importante  ressaltar  que a
pesquisa vem para contribuir tanto para a formação dos profissionais da área da saúde, quanto para os profissionais de
educação, para que haja uma melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas escolas especiais . O  objetivo da
pesquisa é identificar a eficácia da psicomotricidade como mais um recurso terapêutico para o tratamento no déficit de
equilíbrio em pessoas com deficiência visual.Serão selecionados cinco pacientes, da Escola Estadual João XXIII  na
cidade de Maringá Paraná, de ambos os sexos portadores de deficiência visual total, onde serão avaliados com a escala
de equilíbrio de Berg, e a da bateria psicomotora de Fonseca, após a avaliação será realizado o tratamento com base na
psicomotricidade.Espera-se identificar uma melhora no desenvolvimento do equilíbrio estático e dinâmico.
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1 INTRODUÇÃO

Os sistemas vestibular, visual e somatosensorial são fontes de informação necessária para o
funcionamento e a manutenção do equilíbrio.  O sistema visual  é  predominante sobre os outros
sistemas, pois os seres humanos tendem a confinar visão para muitas de suas funções, uma vez
que a mesma fornece as mais pertinentes informações sobre o ambiente (Santos 2016). 

No  entanto  em condições  de  padrões  normais,  a  visão  contribui  em 85% dos  estímulos
encaminhados  ao  cérebro  para  que  o  mesmo  realize  a  aprendizagem  e  desenvolvimento  de
mobilidade  e  locomoção  (Lopes apud SÁ,  BIM,  2007).  Por  possuir  um  papel  fundamental  no
desenvolvimento motor, à visão coloca indivíduo em contato com a realidade externa que irá fornece
estímulos, na qual auxiliam na orientação, controle e ação corporal (Soares, 2012). 

Existem diversos estudos que relacionam alterações do desenvolvimento do equilíbrio com a
deficiência  visual  (Matos;  Matos;  Oliveira,  2010;  Andrade  et  al.,  2012).  Para  Santos  (2016)  ''A
deficiência visual  (DV)  pode provocar  maior  risco de apresentação de problemas na função do
equilíbrio''.

O equilíbrio é um processo muito complexo e que depende da integração da visão, do sistema
vestibular e sistema nervoso periférico, dos comandos centrais e das respostas da força muscular,
neuromusculares  e  particularmente  do  tempo  de  reação.  Para  que  se  possa  obter  um  melhor
equilíbrio, um indivíduo procura manter sempre o seu centro de massa corporal dentro dos seus
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limites de estabilidade, sendodeterminada pela habilidade em controlar a postura sem que alterea
sua base de suporte (Barcala, 2011).

Segundo Maristella (2011) DV é caracterizada por um déficit visual, sendo ele total ou parcial
do campo da visão. Para Lima e Almeida (2008) a DV é uma limitação sensorial onde se tem a
perda do sentido da visão.

A Organização Mundial da Saúde define por meio do International Statistical Classification of
Diseases, Injuries and Causes of Death, 10th revision (ICD-10), como cegueira legal acuidade visual
menor que 20/400 ou campo visual menor que 10 graus e baixa visão a acuidade visual menor que
20/60 ou campo visual menor que 20 graus no melhor olho (SOB, 2016).

No Brasil, existem mais de 6,5 milhões de pessoas com DV, sendo 582 milcegas e 6 milhões
com baixa visão, segundo dados da fundação com base no Censo 2010, feito pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).

 A diminuição visual implica em danos severos, que expõem o indivíduo em uma série de
situações de risco, pois a falta de estimulo acarreta em grandes déficits (Santos et al., 2007).  O
desenvolvimento cognitivo das crianças com deficiência visual é afetada por aspectos importantes,
entre eles os quais se destacam aspectos, motores, linguagem e comunicação, trazendo a vida do
portador  uma  exclusão  dentro  da  sociedade,  por  esse  motivo  ressalta-se  a  importância  da
reabilitação desses indivíduos (Lima, 2008).

Para Dias e Pereira (2008) a visão é responsável pela integração de várias atividades, sendo
elas, motoras, perceptivas e também mentais. Portanto, perder a visão acarreta em danos na quais
comprometem  as  atividades  de  vida  diária  (AVD),  retirando  do  portador  visual:  segurança,
integridade, autopercepção, orientação e aprendizagem.

Existe  uma  interação  muito  próxima  entre  visão  e  desenvolvimento,  de  forma  que  a
diminuição da capacidade visual implique em uma série de comprometimentos em outras áreas do
comportamento, dentre elas a área motora (Soares, 2012). Por esse motivo a falta da visão faz com
que individuo tenha assimetrias posturais, decorrentes a adaptações de cabeça, os ombros, a pelve,
o abdômen, os joelhos e a coluna vertebral (Sanchez, 2008).

   A  psicomotricidade  é  uma  ciência  que  tem  uma  importância  cada  vez  maior  no
desenvolvimento global do indivíduo em todas suas fases, e se tem correlação com outros campos
científicos como a neurologia, psicologia e pedagogia, sendo um dos focos da psicomotricidade são
a relação do homem e o seu corpo, que não considera apenas aspectos psicomotores, mas também
os aspectos cognitivos e sócios afetivos que ajudam a constituir o sujeito (Fonseca, 1996). Dessa
forma á psicomotricidade é a educação do movimento que tem sua atuação sobre a percepção, em
uma relação entre pensamento, ação e movimento devendo ser observada como um fator especial,
pois através dela teremos o auxílio no desenvolvimento motor da criança (Assunção, Coelho, 1997
apud Martins 2010).

Nesse  processo  a  psicomotricidade  faz  com  que  acriança  adquira  gradativamente
autoconhecimento e maturidade. Pode ser uma ferramenta de importância na educação. O trabalho
com o movimento corporal proporciona um amplo desenvolvimento dos elementos da motricidade
nos indivíduos (Ferreira, 2012).

Em um contextogeral a fisioterapia tem como intuito ampliar as possibilidades do portador de
DV e tornar-se cada vez mais independente através do autoconhecimento de sua “imagem” corporal,
que está diretamente ligada com o trabalho da psicomotricidade (Alves, et al. 2014). Por esse motivo
é de fundamental importância que exista uma intervenção fisioterapêutica na prevenção dos atrasos
equilíbrio nos deficientes visuais, pois as intervenções atuam sem dúvidade forma global(Figueira,
2011 apud Souza, 2010).
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É  importante  ressaltar  que  a  pesquisa  vem  para  contribuir  tanto  para  a  formação  dos
profissionais da área da saúde, quanto para os profissionais de educação infantil, para que haja uma
melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas escolas especiais e creches.

O objetivo da pesquisa é identificar a eficácia da psicomotricidade como mais um recurso
terapêutico para o tratamento no déficit de equilíbrio em DV, será selecionado cinco pacientes, de
ambos os sexos. Serão avaliados pela escala de Berg, e submetidos ao tratamento com foco na
psicomotricidade. Espera-se que ao termino do tratamento de 12 sessões os pacientes tenham uma
melhora significativa do equilibro.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Trata se de um estudo descritivo intervencional qualitativo onde serão selecionados 5
voluntários do Colégio Estadual João XXIII MaringáPR.Serão considerados como critérios de
inclusão:  idade entre 18 á 50 anos e ter  deficiência visual  completa,  e como critérios de
exclusão indivíduos que associados a deficiência visual total também apresentem doenças
neuropsicomotoras que são patologias que interferem no desenvolvimento psicomotor ou ate
mesmo em desenvolvimentos neuromusculares dificultando assim o plano de tratamento.

Após a aprovação do trabalho pelo Comitê de Ética e Pesquisa, serão selecionados
cinco voluntários, em Âmbito escolar na cidade de Maringá PR. Após assinarem um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os mesmo serão aviados pela Escala De Berg na
qual se mede 14 itens do equilíbrio estático e dinâmico, atribuindo a cada item uma pontuação
de 0 a 4. A pontuação zero representa incapacidade para completar um item e a pontuação
quatro representa capacidade independente na tarefa (Berg, 1992).

O tratamento terá como base na psicomotricidade e o protocolo de atendimento será
feito decorrente a avaliação individual de cada voluntario. O tratamento terá como base na
psicomotricidade e o protocolo de atendimento será feito decorrente a avaliação individual de
cada  voluntario,  porém  baseados  em  exercícios  que  melhorem  o  equilíbrio  estático  e
dinâmico. Após o tratamento com 12 sessões os pacientes serão submetidos novamente a
umaavaliação, onde os resultados serão comparados com os inicias de acordo com a escala
de Berg na qual mede 14 itens do equilíbrio estático e dinâmico, atribuindo a cada item uma
pontuação de 0 a 4, a pontuação 0 representa incapacidade para completar um item e a
pontuação 4capacidade independente da tarefa. Os resultados dos testes serão comparados
com os iniciais e os resultados obtidos sobre a e eficácia da aplicação da psicomotricidade no
tratamento de pessoas com deficiência visual total.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se identificar uma melhora significativa no equilíbrio dos indivíduos trazendo maior
propriocepção e  segurança  ao  individuo,  afirmando  que  a  psicomotricidade  pode  trazer  grande
benefícios no tratamento do déficit de equilíbrios dos deficientes visuais.
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